Výhody
pre obce

Výhody
pre vývozcov

Znižovanie
skrytých nákladov

Prehľad o vyvezených
nádobách

Znížte náklady na vývoz a likvidáciu odpadu
vďaka presnej evidencii odpadových nádob
a množstva vyvezeného odpadu.

Vďaka prehľadu o reálnom počte
vyvezených nádob pripravíte veľmi
jednoducho objektívnu fakturáciu služieb.

Presný zoznam
poplatníkov

Bezkontaktné
zaznamenávanie

Vďaka priradeniu platiteľa k odpadovým
nádobám zistíte, kto si za odvoz odpadu
platí a kto ich využíva načierno.

Načítanie RFID čipov pri výsype prebieha
automaticky, čím šetrí čas Vašich
zamestnancov a zjednodušuje ich prácu.

Vyhodnocovanie
separácie odpadu

Optimalizácia
trasovania vozidiel

Na základe údajov z RFID čipov presne
zistíte, aké množstvo zmesového
komunálneho odpadu v obci produkujete.

Na základe historických dát naplánujete
ideálne trasovanie vozidiel, podľa
vývozných dní, čím ušetríte Vaše náklady.

Motivovanie
k separácii odpadu

Notifikácie
o zmenách vývozov

Presná evidencia v systéme Vám umožní,
aby občania Vašej obce zaplatili len za ten
odpad, ktorý skutočne vyprodukujú.

ESONA Vám umožní jednoducho upozorniť
občanov na prípadné zmeny vo vývoze
komunálneho a triedeného odpadu.

Kontaktujte nás
+421 903 567 241
info@esona.sk
www.esona.sk
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Profesionálna
správa vývozu
odpadu

Inteligentné
monitorovanie
vývozu odpadu

ESONA je komplexný systém, ktorý pomáha všetkým
účastníkom procesu vytvárania, separovania a zberu
odpadu. Občanom prináša transparentné vyúčtovanie
za skutočne vytvorený odpad. Vývozcom dovoľuje
správne plánovať zber odpadu a jeho trasovanie.
Obciam poskytuje podrobný prehľad o množstve
vyvezeného odpadu a evidencii odpadových nádob.

Identifikácia
odpadových nádob
Každá obec má systém, v ktorom sú zaevidované všetky odpadové
nádoby označené elektronickým RFID čipom s jedinečným kódom.
Tento čip je v systéme obce zároveň priradený k platiteľovi poplatkov.
V systéme sa tak evidujú údaje o platobných výmeroch, platbách a
vývozoch pre každého platiteľa. ESONA presne identifikuje typ, objem
a obsah odpadových nádob. Presne rozlíši zmesový komunálny
odpad, i triedený zber papieru, plastov, skla, kovov, viacvrstvových
materiálov či biologicky rozložiteľného odpadu.

OBEC
Má plnú kontrolu nad správou
odpadových nádob. Zároveň úplne kontroluje
výber poplatkov a spravuje náklady na vývoz.

Monitoring
výsypov
RFID čítačka

OBČAN

Inteligentné
monitorovanie
vývozu odpadu

Dostáva presné informácie
o množstve vyvezeného
odpadu, jeho zložení
i výnimkách vo vývozoch.

RFID čipy

VÝVOZCA

Vývozca identifikuje a zaznamená čip odpadovej nádoby ako
aj výnimky z jej vývozov. Zariadenie na vývoznom vozidle
umožňuje zaznamenávať GPS súradnice, dátum, čas zberu a
zaplnenie nádoby. Zaznamenané údaje sú automaticky
ukladané do centrálnej databázy. Systém poskytuje
používateľom informácie o stave vývozov, skutočnom
množstve vyvezeného odpadu a výnimkách vývozov.

Zaznamenáva výsypy
odpadových nádob cez
RFID čipy, tým získava
objektívny podklad
pre fakturáciu.

Evidencia
a správa
ESONA poskytuje podrobné informácie o všetkých odpadových
nádobách v obci. Informácie o vývoze odpadu, poplatkoch
od poplatníkov i nákladoch sú evidované v centrálnej databáze.
Prístup k údajom v databáze majú na rôznych úrovniach
zamestnanci obce či mesta, vývozcovia i občania. Dáta sú dostupné
z rôznych zariadení, čo uľahčuje prácu v kancelárii aj v teréne.

Zabezpečí komplexný ekosystém

RFID čipy
a čítačky

Klientska
zóna

Webové
rozhranie

Mobilná
aplikácia

Automatická
evidencia výsypov

Prepojenie
na ERP obce

